REGULAMIN SZKOLENIA
®

®

®

CANTIENICA -Trening Dna Miednicy (TDM), CANTIENICA -Program Power (PP), CANTIENICA -Coaching

1.

Organizatorem szkolenia jest Małgorzata Żarnowska CANTIENICA®-Studio z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana
Bacha 3/1, 50-305 Wrocław, NIP 898-000-69-19, REGON 005980010, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 202286.

2.

Prowadzącym szkolenie jest Małgorzata Żarnowska osobiście. Małgorzata Żarnowska posiada tytuł Senior Teacher
metody CANTIENICA® i jest uprawomocniona przez CANTIENICA AG z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria) do
przeprowadzenia szkolenia na terenie Polski i w języku polskim. Uczestnikami szkolenia mogą być tylko osoby
posiadające stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

3.

CANTIENICA AG jest certyfikowana przez światowy urząd kontroli i certyfikacji SGS (Société Générale de
Surveillance) certyfikatem eduQua. Certyfikat eduQua oznacza zaufaną instytucję świadczącą usługi edukacyjne o
najwyższej jakości.

4.

Potwierdzenie uczestnictwa oraz dyplom ukończenia kursu wystawia wyłącznie CANTIENICA AG. W tym celu
wszystkie niezbędne dane Uczestników przekazane zostaną do CANTIENICA AG, na co zgłaszając się i podejmując
szkolenie Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę.

5.

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie
www.cantienica.pl lub www.cantienica-instruktor.com

6.

Wszelka korespondencja dotycząca szkolenia będzie dokonywana wyłącznie na adres e-mail wskazany w
formularzu zgłoszeniowym i objęta jest tajemnicą korespondencji.

7.

O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje zgłoszenie potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 1000,00 zł (jeden
tysiąc zł), w kolejności według daty wpłaty zaliczki; liczba miejsc jest ograniczona.

8.

Po wpłaceniu zaliczki na wskazany rachunek bankowy oraz przesłaniu dokumentów potwierdzających wykształcenie i
wykonywany zawód Uczestnik/Uczestniczka otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania się na kurs.

9.

W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc lub konieczności odwołania kursu z przyczyn
niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki, zaliczka zostanie zwrócona lub też – na życzenie Uczestnika/Uczestniczkiprzesunięta na inny termin kursu. W pozostałych przypadkach zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Uczestnik/Uczestniczka otrzymuje materiały szkoleniowe stanowiące integralną część szkolenia i niezbędne do
przygotowania się do zajęć praktycznych najpóźniej na 6 tygodni przed terminem zajęć i najwcześniej po dokonaniu
pełnej opłaty za kurs. Po dostarczeniu instrukcji pracy i materiałów szkoleniowych zawierających know-how opłata za
kurs nie podlega zwrotowi.
11. Wszelkie prawa do przekazanych materiałów szkoleniowych pozostają u właściciela tych praw.
Uczestnik/Uczestniczka kursu zobowiązuje się do przestrzegania prawa autorskiego oraz własności intelektualnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisów,
zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na
stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów przed,
w trakcie i po szkoleniu jest zabronione. W pozostałym zakresie stosuje się ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.(Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
12. W przypadku choroby uczestnika poświadczonej zaświadczeniem lekarskim lub innej nadzwyczajnej przyczyny
losowej Organizator w miarę możliwości organizacyjnych może umożliwić uczestnictwo w kursie w innym terminie.
Uczestnik chcący zrezygnować z uczestnictwa w kursie może także wskazać Uczestnika zastępczego, pod
warunkiem spełniania przez tego ostatniego kryteriów uczestnictwa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniach
poprzedzających nie ma możliwości rezygnacji z kursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej
liczby osób lub zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku konieczności odwołania szkolenia, bez dalszych roszczeń
finansowych Uczestników.
14. Faktura za kurs zostanie wystawiona w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami.
15. Uczestnicy zamieszkali poza miejscem odbywania się kursu organizują dojazd i noclegi na własny koszt i własną
odpowiedzialność. Ewentualne ubezpieczenie Uczestnika/Uczestniczki jest zawierane przez Uczestnika/Uczestniczkę
we własnym zakresie i na własny koszt.
16. Uczestnik/Uczestniczka odpowiada finansowo za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie trwania kursu i
zobowiązuje się do pokrycia strat w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania..
17. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, zapoznaniem się z przebiegiem
szkolenia http://www.cantienica-instruktor.com/pl/cantienica-szkolenie.pdf oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla celów przeprowadzenia szkolenia.
®
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